
 

 

  

   ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  
 

   Amanida d'arròs Verdura variada 
   (enciam, blat de moro , tomàquet i gambetes)  
   Hamburguesa de pollastre Truita de patates i ceba 
     
   i enciam meravella i amanida variada 
   Peça de fruita Peça de fruita 

     Crema de verdura Espirals bolonyesa Mongeta de Santa Pau Amanida Alemanya Arròs amb salsa de verdures 
 amb picada de proteïna vegetal estofades amb verdures amb patata i salsitxa de frankfurt  
Calamars en tempura Ous gratinats Gall d'indi amb  Peix al forn Salsitxes 
de Ca la Mari de Sant Antoni amb salsa de tomàquet i formatge llimona i farigola amb cebeta i carbassó  
i enciam i olives i enciam meravella i daus de tomàquet amanit i enciam de Roure i cogombre i enciam, llombarda i olives 

Peça de fruita Iogurt d'ovella la Cleda Peça de fruita Peça de fruita Peça de fruita 
     Crema de verdures Cous-cous a la carbonara vegetal Pasta amb salsa de tonyina Verdura de temporada Cigronets estofats 
de temporada amb carbassó i sofregit de ceba i tomàquet amb rajolí d'oli amb verduretes 
Croquetes  Peix al forn Truita de carbassó Mandonguilles amb tomàquet Pollastre al forn 
de proteïna vegetal al forn  casolana amb ous ecològics del Rull  amb suquet 
i amanida variada  i enciam de Roure  i pastanaga a rodanxes i amanida variada i amanida variada 
Peça de fruita Peça de fruita   Peça de fruita Peça de fruita Iogurt del Berguedà 

     Verdura de temporada Llenties estofades Arròs amb tomàquet AQUEST MENÚ PLAT COMBINAT 
 amb verduretes i sofregit de ceba  PICA-PICA 
Llom al forn  Pinxo de pollastre  Peix fregit ES CANVIARÀ PEL MENÚ DEL DIA PATATES FREGIDES 
amb salsa barbacoa casolana   DE LA FESTA QUE HAGI TRIAT PASTA A LA BOLONYESA 
i enciam de Roure  i enciam  i enciam i cogombre CADA ESCOLA  
Peça de fruita Iogurt ecològic Boisans Peça de fruita  GELAT 
     
     
Als nostres menús posem peix blau      
o blanc depenent del què trobem a     
la llotja     
     
     
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     

     
   Macarrons amb 

tomàquet 
Amanida capresse 

    tomàquet, mozzarella i alfàbrega 

   Peix blanc a la planxa Pizza de verdures 

   Iogurt Iogurt 

     

Arròs amb xampinyons Crema de pastanaga i 
porro tèbia 

Sopa de lletres Cous cous amb 
verduretes 

Vichyssoisse amb rostes 
de pa 

i ceba dolça     
Salsitxes Peix blau a la planxa Truita d'espàrrecs verds Peix blanc al forn amb 

salseta de tomàquet 
Croquetes al forn de 
bacallà 

Iogurt Iogurt Peça de fruita Iogurt Peça de fruita 

Amanida freda d'espirals Mongeta verda Amanida freda de Quinoa Arròs amb tomàquet Amanida variada 

amb tomàquet, ceba i olives 
negres 

amb patata tomàquet, ceba i cogombre   
Pollastre a la planxa Llom amb formatge Sonso fregit Truita d'espinacs  Pa amb tomàquet formatge, 

gall d'indi i pernil salat 
Iogurt Peça de fruita Iogurt Iogurt Peça de fruita 

     
Macarrons amb tomàquet Crema de carbassó Mill amb verduretes   

pastanaga i ceba amb ceba i patata    
Truita amb formatge i 
orenga 

Gambes a la sal Conill amb samfaina   

Iogurt Iogurt Peça de fruita   
     
     
     
     
     
     


